
 
 

 
 
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 13/2018 
Tid: 25 november 2018 
Plats: Fysiskt möte Åkersberga 
Närvarande: Una Modig, Camilla Johansson, Lars Wicander, Solveig Marklund, Isabella Ståhl 
Frånvarande: Dessi Hedin, Torbjörn Ståleberg, Mike Berglund, Sabina Kleväng Callert, Malin 
Månsson 
 
1. Mötets öppnande 

Ordf Una Modig hälsade deltagarna välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Val av sekreterare och justerare för mötet 

Solveig Marklund valdes till sekr och Camilla Johansson att jämte ordf justera dagens 
protokoll. 

 
3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 
 
4. Föregående protokoll 
     Är utskickat till klubbarna, ingen mer åtgärd. 
 
5. Rapporter A. Ledningens rapport, UM & MM 
-Ett sällskap önskade ett tydliggörande vad som gäller i frågan ändringar av lopp efter 
ranking. 

   Besvarad 
-Konflikt kring ägarskap (Danmark) Besvarad 
-Uppförande på fb. Ett anmälningsärende som är omhändertaget av sällskapet har 
kommit in för kännedom, önskade även svar från FS. Besvarad   

 
B. Rapport från tävlingsansvarig, LW & CJ 
Fråga angående om de två tillkommande tävlingarna i Borås skulle ingå i elitserien 
skickades ut till sällskapen, av 10 svarande klubbar svarade 3 ja och 7nej. 
Tävlingsdagar som bestämdes på TVL möte 24/11-18 skickas ut till klubbarna. 
Alingsås stad firar 400 års jubileum 2019. 
SDA/GHK kommer att ha speciella arrangemang 30/5-2/6. 
26-29/5 CRGC tävlingar på Boråsbanan. 
Åsa Wall kommer att bistå klubbarna med att mata in resultaten under tävlingsdagens 
gång, 
Camilla Johansson gör en lathund hur rapporterna ska se ut. 
 
C.Rapport från marknadsföringsgruppen, MB och IS 

Frågan bordlades till detta möte. 



 
D.Kommunikation, MM  
Bordlades 
 
E Bangruppen, UM 
En skada på hund som kom in för kännedom. Utreddes mycket bra av sällskapet och 
bangruppen för att ta reda på vad som kunde vara orsaken och att det ej ska kunna 
uppstå igen. 
 
F. Hemsida, SKC 
Bordlades 
 
G. SM-ansvarig, TS 
Torbjörn arbetar på att sätta ihop en sponsorgrupp och lämnar in ett konkret förslag 
snarast möjligt. Vilka ingår i gruppen? 
Bordlades.  
 
H. Registergruppen, CJ 
Bordlades till detta möte. 
Viktigt komma ihåg att registrera  hunden innan sololic. Rutiner till registrator  och reg 
gruppen ska arbetas fram Camilla Johansson arbetar med detta. 
 
I. Utbildning, DH 
Solveig Marklund har påbörjat underlag till funktionsbeskrivningar. 
Funktionärsbeskrivningarna ska gås igenom och sedan skickas ut till sällskapen i Januari, 
Lars W tittar igenom och kommenterar. 

6. Styrelsens arbete 
6.2.1807 Remiss av omarbetade förslag till föreskrifter, Lotteriinspektionen 
Malin Månsson har kontaktat dem som tidigare visat intresse i frågan om att utveckla vår 
egen spelverksamhet och har nu förslag på en extern arbetsgrupp. Denna grupp tilldelas 
följande uppdragsbeskrivning: söka information om vad det skulle innebära för svensk 
hundkapp att ha ett eget rikstäckande spel, det vill säga undersöka möjligheter, fördelar 
och nackdelar. Vilka är det och när ska det vara klart? Bordlades 
 
6.2.1810 Förberedelser för regelverksrevidering 2019, UM, MM, LW, CJ 
Hur har det gått, rapport från ordförandemötet samt tävlingsledarmötet.
Mötena upplevdes på plats som positiva. Minnesanteckningar går ut till sällskapen. 
Malin Månsson får tillskriva VHS att utveckla frågorna kring TOTO och kommunikation. 
 
6.2.1811 Förberedelser kongressen 2019 
- LW tillfrågar Hans Bohman om han kan kolla med Katrineholm som vi varit tidigare år. 
- Kongressen kommer att hållas den 6 april 2019 

6.2.1812 
Titta vidare på hur vi kan främja sporten, ge möjlighet för nya medlemmar att köpa 
valpar. 
CJ och LW.
 



6.2.1813 Ansökan om att anordna SM 2020
Borås har som enda klubb ansökt om att anordna SM 2020. 
Beslut: att Borås får SM 2020.
 
7. Ekonomisk Rapport SM 
Ekonomin god. Fungerat riktigt bra med inbet av avgifterna från klubbarna,  
 
11. Skrivelser 
11.1.1805 Dopingkommissionen, J Pettersson 
Vissa förtydliganden kvarstår att göra angående SHCF’s representant i 
Dopingkommissionen. Malin tar kontakt med Britt Andersson, ordförande för 
Dopingkommissionen, om Jonna Petterssons uppdrag för SHCF. Hur har det gått? 
Bordlades. 
 
11.1.1820 Remiss Jordbruksverket, MM 
Ett antal remisser har inkommit från Jordbruksverket. Una ser igenom detta. 
Inget som kommer att påverka oss, kan bli något dyrare, viktigt att följa de lagar och 
föreskrifter som gäller vid anlitande av tävlingsveterinär. 
 
11.1.1822 Parningsannons, VHS 
En anmälan angående en parningsannons har inkommit, den är även skickad till 
SKK. 
Anmälan skickas vidare till berört sällskap för åtgärd. 
 
14.Domarfrågor 
Listan på domare ska uppdateras på shcf:s hemsida 
 
15.Övriga frågor: inga frågor 
 
16. Kalendarium, 2017 
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19.00. 
Nästa telefonmöte 19/12-18 kl 19:00. Planera in fysiskt möte i Januari 
 
17. Mötets avslutande: Mötet avslutas 

Vid Protokollet:                                                   Justeras 

 Solveig Marklund                                              Camilla Johansson 

                                                                               Una Modig 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Förbundsstyrelsen ska: 
•Tillse att sällskapen har tillgång till relevant information från förbundet. 

Ansvarig: Malin, samt hela styrelsen. Sabina, ny hemsida. 
Gjort: Info fb 
 
•Arbeta för att stämningen inom hundkappen blir bättre. Ansvarig: Styrelsen, 

sällskapen, medlemmarna 
Gjort: Policyn, delegerat till sällskapen för spridning. 
 
•Tillse att registret över verksamhetens hundar samt deras tävlingsresultat 

sköts. 
Ansvarig: Camilla 
Gjort: Reg-grupp har olika ansvarsområden. 
 
•Samordna planeringen av tävlingsdagar för att underlätta tävlandet för våra 

medlemmar samt säkerställa arrangemangens kvalité för vår publik. 
Ansvarig: Lars, Camilla 
Gjort: Tävlingsledarkonferens 
 
•Sköta kontakter med myndigheter och andra hundorganisationer och verka 

för att sportens och dess utövares intressen tillvaratas samt att sportens 
anseende inte skadas. Ansvarig: Una, Lars, styrelsen Gjort: 

 
•Kontinuerligt se över sina arbetsformer för att rationalisera arbetet och hålla 

organisationens kostnader nere, genom att delegera, samarbeta med 
sällskapen och skapa arbetsgrupper. 

Ansvarig: Una, styrelsen 
Gjort: Reg-grupp, Bangrupp, delegerat policyn till sällskapen. 
 
•Öka samarbetet med utländska hundkapplöpningsorganisationer. Ansvarig: 

Lars Gjort: 
 
•Hitta verktyg för statistisk uppföljning av skador i samband med tävlingar. 

Ansvarig: 
Gjort: 
 
•Öka kompetensnivå hos våra tävlingsfunktionärer och förtroendevalda. 

Ansvarig: Dessi, Solvieg, Mike Gjort: 



 
•Tillhandahålla utbildningsmaterial och vara sällskapen behjälpliga i 

utbildningen av nya utövare. Ansvarig: Dessi Gjort: 
 
•Arbeta aktivt med att marknadsföra sporten. Ansvarig: Mike, Isabelle Gjort: 
 
•Hjälpa till att samordna gemensamma arrangemang som syftar till att öka 

inflödet av nya medlemmar samt öka det allmänna intresset för sporten. 
Ansvarig: Mike, Isabelle Gjort: 


